Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov,
Dvorkinova 7, 040 22 Košice

Sp. č.
Ev. č.

MU/2015/01217
VO/2015/07
07.09.2015, Košice

Výzva na predloženie ponuky
zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.Z o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
IČO: 00 690 988
Sídlo organizácie: Dvorkinova 7, 040 22 Košice
Internetová adresa: www.kosice-dh.sk
E-mail: kusnirova@kosice-dh.sk
Kontaktná osoba: Kušnírová Denisa, PhDr.
2. Predmet zákazky – verejného obstarávania
Oprava schodiska na Buzuluckej ulici
3. Opis a plnenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky je oprava schodiska na Buzuluckej ulici v MČ Košice – Dargovských
hrdinov špecifikovaná v prílohe č.1, v cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky
náklady spojené s obstarávaním, práce na pokládke dlažby, schodiskových stupňov, odvoz na
skládku, dovozu stavebného materiálu, osadením obrubníkov. Presná špecifikácia je
konkretizovaná v prílohe č. 1 – výkaz výmer
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 5 000,- € .
Spoločný slovník obstarávania :

45111200-0
45233222-1
45233253-7
45233340-4

Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
Dláždiace práce
Práce vrchnej stavby chodníkov
Práce spodnej stavby chodníkov

4. Termín a miesto dodávky predmetu zákazky
- termín plnenia zákazky : 21.09.2015 – 05.10.2015
- miesto plnenia zákazky : schodisko na Buzuluckej ulici
5. Obsah, forma, spôsob a termín predloženia ponuky

5.1. Súčasťou ponuky bude okrem cenovej ponuky aj :
identifikačné údaje uchádzača ( obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto
podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, telefónne číslo,
internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby
doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa §26 ods.2 písm. e ZVO alebo
potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
§128 ZVO
návrh ceny v EUR s DPH za jednotlivé položky a sumár celkovo v EUR s DPH podľa
prílohy č.1 – súťažné podklady,
dokladovanie o strojovom a technickom vybavení
zoznam referenčných stavebných prac realizované spoločnosťou
vyhlásenie o obrate za posledné 3 roky
Výpis OR
5.2. Forma a spôsob predloženia ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuky je potrebné doručiť na adresu :
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Dvorkinova 7
040 22 Košice
Ponuku treba doručiť v uzatvorenom obale označenom
„Cenová ponuka- oprava schodiska na Buzuluckej ulici – NEOTVÁRAŤ“
5.3. Termín predloženia ponuky do: 16.09.2015 do 08:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty sa vráti uchádzačovi neotvorená.
5.4. Viazanosť ponuky do jedného roka od podpísania zmluvy.
6. Kritérium pre určenie víťaza
Voľba najnižšej ceny
7. Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať písomne, e- mailom, osobne na adrese:
Miestny úrad MČ Košice- Dargovských hrdinov,
Dvorkinova 7, 040 22 Košice
e:mail: kusnirova@kosice-dh.sk
8. Rozdelenie zákazky na časti
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky uvedený v prílohe č.1.
9. Prílohy
Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Obchodné podmienky
Výzva bola zverejnená 07.09.2015
Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

